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Ärendeförteckning 
 
 
§ 22 

Val av justerare 
Godkännande av dagordning 

 

§ 23 Rösträknare, förtydligat beslut om att de som står på listan inte deltar i 
rösträkningen 

 

§ 24 Säkerhet och tillgänglighet i förtidsröstningslokaler och vallokaler  
§ 25 Utbildningstillfällen för röstmottagare  
§ 26 Ersättning för valnämnden på valdagen  
§ 27 Ersättning för röstmottagare och rösträknare på valdagen inkl natten  
§ 28 Boknings- och tillgänglighetstider för ambulerande röstmottagare under 

valperioden 2022 
 

§ 29 Transport av förtidsröster från röstningslokalerna  
§ 30 Information  
§ 31 Övrigt  
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VN § 22 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
att godkänna föredragningslistan. 
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VN § 23 
Rösträknare, förtydligat beslut om att de som står på listan 
inte deltar i rösträkningen 
Dnr 2022/177.111  
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
att en person som står på lista till ett val inte skall delta i räkningen av 
rösterna till samma val. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Valnämnden beslutade 2022-03-24 §20 att godkänna rösträknare som inte 
står på valbar plats inför det aktuella valet. Efter samråd med länsstyrelsens 
jurist bör detta förtydligas så tillvida att person som står på lista till ett val 
inte skall delta i räkningen av rösterna till samma val. 
 
Finansiering 
Beslutet kräver fler rösträknare som också skall arvoderas enligt gängse 
rutiner. 
 
Perspektiv 
 
Barn-Barn berörs inte direkt, men påverkas indirekt av att valet kan 
genomföras och resultatet räknas på ett säkert och tillförlitligt sätt i enlighet 
med lagar, förordningar och valmyndighetens juridiska ställningstaganden. 
 
Diskriminering-diskrimineringsgrunderna berörs inte direkt, men de som är 
mest sårbara för diskriminering påverkas indirekt och direkt av att valet 
kan genomföras och resultatet räknas på ett säkert och tillförlitligt sätt i 
enlighet med lagar, förordningar och valmyndighetens juridiska 
ställningstaganden. 
 
Miljö-Beslutet anses inte ha några direkta effekter på miljön, samåkning 
och bruk av fossilfria transporter till och från rösträkningen uppmuntras 
dock. 
 
Beslutsunderlag 
Valmyndighetens juridiska ställningstagande angående rösträknare. 
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VN § 24 
Säkerhet och tillgänglighet i förtidsröstningslokaler och 
vallokaler 
Dnr 2022/179.   
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av checklista för tillgänglighet samt 
att uppdra till kansliavdelningen och säkerhetschefen att fortsatt bevaka 
frågan om tillgänglighet och säkerhet inför valet och att hålla valnämnden 
informerad om identifierade risker och incidenter 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Valnämndens ordförande Berne Eliasson och säkerhetschef Bengt-Ove 
Olsson har gemensamt besökt samtliga lokaler och där gått igenom 
myndigheten för tillgänglighets checklista för tillgänglighet. Genomgången 
presenteras på dagens sammanträde och visar endast på smärre risker som 
lätt kan och ska avhjälpas.  
 
Finansiering 
Beslutet orsakar inte i sig några väsentliga kostnader, de smärre justeringar 
som behöver göras utöver hyreskostnaden för respektive lokal ryms i 
valnämndens budget för valår. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichefen föredrog Valmyndighetens Valsäkerhet PM efter 
workshoppar i valsäkerhet. Därefter följde en generell diskussion om valet, 
säkerhet och tillgänglighet. 
 
Perspektiv 
Barn-påverkas inte direkt, men mår väl av att leva i ett samhälle där valen 
är öppna och reellt tillgängliga för alla oavsett eventuella 
funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. 
 
Diskriminering-Bristande tillgänglighet är i sig en diskrimineringsgrund 
enligt Diskrimineringslagen (2008:567)1 kap 4§. Diskrimineringslagen är 
tvingande och kommunen är därmed skyldig att undanröja hinder för 
tillgänglighet om så skäligen kan ske. 
 
Miljö 
- påverkas inte direkt av beslutet, även indirekta effekter är svåra att 
uppskatta. 
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Beslutsunderlag 
Genomgången checklista för respektive lokal. 
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VN § 25 
Utbildningstillfällen för röstmottagare 
Dnr 2022/180.   
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra utbildningar för 
röstmottagare/rösträknare 
 
Torsdagen den 12 maj 2022 kl 18.00-20.00 i Sunnerbosalen. 
Tisdagen den 17 maj 2022 kl 18.00-20.00 i Åsasalen 
Måndagen den 23 maj 2022 kl 18.00-20.00 i Sunnerbosalen. 
Onsdagen den 1 juni kl 18.00-20.00 i Sunnerbosalen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Alla röstmottagare/rösträknare måste genomföra Valmyndighetens 
utbildning. För att tillse att alla får möjlighet har fyra olika tillfällen tagits 
fram där utbildningen ligger på kvällstid under olika dagar. Möjlighet till 
kompletterande utbildning kommer att ges om behovet uppkommer. 
 
Valmyndigheten hade inte färdigställt hela utbildningen till 
utbildningstillfällena i april så dessa ströks och ersätts av två nya tillfällen. 
 
Beslutet expedieras till: 

Valdistriktens ordförande/ vice ordförande för vidare befordran till 
deltagare i distriktet. 
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VN § 26 
Ersättning för valnämnden på valdagen 
Dnr 2022/181.   
 
Beslut 
Inget beslut fattas. Beslutet ingår i §27. 
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VN § 27 
Ersättning för röstmottagare och rösträknare på valdagen 
inkl natten 
Dnr 2022/182.   
 
Beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta  
 
att ge röstmottagare i lokaler för förtidsröstning, samt ambulerande 
röstmottagare under förtidsröstningen förrättningsarvode i enlighet med 
gällande ”Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda” antagna av 
Kommunfullmäktige 2018-05-28, § 76. 
 
att ge röstmottagare på valdagen, samt tjänstgörande ambulerande 
röstmottagare på valdagen rätt till förrättningsarvode för faktiskt arbetad tid 
med tillägg av 50% med anledning av att arbetet sker på en söndag och kan 
förekomma från tidig morgon till kväll. 
 
att ge ambulerande röstmottagare under valdagen rätt till ersättning för 
beredskap för icke tjänstgörande tid med 1 timmes förrättningsarvode. 
 
att ge rösträknare på valdagen och följande natt rätt till förrättningsarvode 
för faktiskt arbetad tid med tillägg av 50% med anledning av att arbetet 
sker på en söndag och kan förekomma från tidig morgon till kväll. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
I ”Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda” antagna av 
Kommunfullmäktige 2018-05-28, § 76 saknas specifik ersättning för 
röstmottagare och rösträknare. Dessa är att likställa med förtroendevalda då 
de utses av valnämnden. Ersättningsbestämmelserna förhåller sig till 
normala arbets- och sammanträdestider, vilka förläggs vardagar och endast 
gällande fullmäktige normalt ligger på det som på arbetsmarknaden 
betraktas som obekväm arbetstid. Valet hålls enlig lag på en söndag vilket 
är en helgdag och röstmottagning är ett centralt uppdrag i demokratin som 
kan behöva utföras från tidig morgon till relativt sen kväll.  
Genom att erbjuda röstmottagarna och rösträknarna utökat 
förrättningsarvode enligt bestämmelserna hedrar vi det faktum att valet är 
demokratins absoluta kärna och ger uppdragstagarna skälig ersättning för 
arbete på obekväm tid. 
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Finansiering 
Förrättningsarvodet är i dag 198 kr per timme, timarvodet därutöver är 99 
kr vilket ger en timersättning under valdagen på 297 kr.  För 10 rösträknare 
som tjänstgör från kl 20.00 är kostnaden 2970 kr per timme, eller 990 kr 
mer än vid endast grundarvode. Arbetar alla 10 till kl 02.00 motsvarar detta 
en ökad kostnad på 5940 kr.  
För de ambulerande röstmottagarna kan kostnaden variera med uppdragen, 
men beräknas inte överstiga 2000 kr extra. 
För röstmottagarna ökar kostnaden med upp till 10 000kr. 
Vid valet 2018 betalades totalt ca 434 000 kr ut i ersättningar för 
valperioden 
Ökningen ryms inom valnämndens budget för valår. 
 
Perspektiv 
Barn-berörs inte direkt men gynnas av att valet kan genomföras 
säkert, vilket understöds av skälig ersättning till röstmottagarna. 
Diskriminerings-grunderna berörs inte direkt men alla gynnas av 
att valet kan genomföras säkert, vilket understöds av skälig 
ersättning till röstmottagarna. 
Miljö-berörs inte av ersättningsbeslutet. 
 
Beslutsunderlag 
”Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda” antagna av 
Kommunfullmäktige 2018-05-28, § 76. 
Tjänsteskrivelse Kanslichefen  
 
Beslutet expedieras till: 

Löneavdelningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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VN § 28 
Boknings- och tillgänglighetstider för ambulerande 
röstmottagare under valperioden 2022 
Dnr 2022/183.   
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
att bokning av ambulerande röstmottagare skall ske i så god tid som 
möjligt, under förtidsröstningsperioden från och med 24 augusti senast kl 
12 för utförande under kommande dag, ambulerande röstning utförs under 
3 dagar per vecka.  
 
att uppdra till kansliavdelningen att fastställa datum för utförande, samt att 
tillkännage dessa samt kontaktuppgifter för bokning i kommunbladet och 
på hemsidan och vid behov på annat lämpligt sätt 
 
Bakgrund och sammanfattning 
För personer som inte kan ta sig till en lokal för förtidsröstning och som 
inte befinner sig på en plats som har särskild röstmottagning, så som 
kriminalvårdsanstalter, särskilda boenden, LSS-boenden, vårdinrättningar 
och liknande finns möjlighet att rösta i hemmet med hjälp av ambulerande 
röstmottagare. Dessa har samma ansvar, utbildning och sekretess som 
röstmottagare i förtidsröstnings eller vallokal. (Det är också möjligt att 
rösta genom bud, bud får dock inte hjälpa den röstande att iordningsställa 
valkuvert etc. Bud kan vara en anhörig eller annan fristående person och 
bokad inte via kommunen)  
För att de ambulerande röstmottagarna ska kunna planera sitt arbete, resa 
effektivt och att rösterna ska hinna lämnas in korrekt i tid behöver tider för 
bokning och utförande fastställas. 
 
Finansiering 
I valnämndens budget för valår ingår kostnader för ambulerande 
röstmottagare, dessa påverkas inte av beslut om boknings- och 
utförandetid. 
 
Perspektiv 
Barn-påverkas inte direkt av beslut om boknings- och utförandetid för 
ambulerande röstmottagning, men kan indirekt gynnas av genom att alla 
deras anhöriga ges goda och likvärdiga möjligheter att delta i valet, samt att 
valet sker säkert. 
Diskriminering-sgrunderna påverkas inte direkt av beslut om boknings-och 
utförandetid för ambulerande röstmottagning, men kan indirekt belysas av 
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genom att alla ges goda och likvärdiga möjligheter att delta i valet, samt att 
valet sker säkert. 
Miljö-påverkas indirekt då god planering av resor till och från röstande i 
olika delar av kommunen kan minska utsläpp från drivmedel. 
 
Beslutet expedieras till: 

Kansliavdelningen
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VN § 29 
Transport av förtidsröster från röstningslokalerna 
Dnr 2022/184.   
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
att återremittera ärendet med uppdrag till kansliavdelningen att återkomma 
till nästkommande sammanträde med utredning av närmare tider och 
platser för transport och förvaring inklusive förankring med lokalansvariga. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Det är av största vikt att samtliga mottagna röster förvaras och 
transporteras säkert och att förtidsröster fördelas ut till den röstandes 
ordinarie vallokal för att väljanden skall tillförsäkras möjlighet att ångra sin 
röst.  
 
Finansiering 
Förslaget genererar inga särskilda kostnader utan ryms i valnämndens 
budget för valår. 
 
Dagens sammanträde 
Det fördes en diskussion om de föreslagna besluten om att mottagna röster 
under förtidsröstningsperioden senast kl 15.30 dag då röster mottagits 
transporteras till kommunhuset för förvaring och i förekommande fall 
vidarebefordran till annan kommun och att transporten skall ske i enlighet 
med valnämndens fastställda säkerhetsanalys. 
Valnämnden kom fram till att återkomma med mer information för beslut 
vid nästa sammanträde. 
 
Perspektiv 
Barn-påverkas inte direkt, men gynnas av att valet genomförs 
säkert 
Diskriminering- påverkas inte direkt, men gynnas av att valet 
genomförs säkert och förtidsröstningen möjliggör för fler 
oberoende av personliga förhållanden att delta i valet genom att 
tid och plats utsträcks utöver vallokalen och valdagen 
Miljö-påverkas endast indirekt genom att transporter kan planeras 
och samordnas och därmed minimera förbrukningen av drivmedel 
 
Beslutet expedieras till: 

Kansliavdelningen
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VN § 30 
Information 
Dnr 2022/178.   
 
Beslut 
I ärendet fattas inga beslut 
 
Dagens sammanträde 
Inget övrigt att rapportera.
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VN § 31 
Övrigt 
 
Beslut 
I ärendet fattas inga beslut. 
 
Dagens sammanträde 
Påminnelse om att revisors valbarhet. Revisor som står på lista har 
valbarhetshinder.


